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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Курс “Місцеві фінанси” має на меті вивчення фінансів місцевого 
самоврядування як особливої форми суспільних відносин з форму-
вання грошових фондів, призначених для виконання місцевими ор-
ганами своїх бюджетних повноважень. У результаті вивчення курсу 
студенти отримують базові знання з організації і функціонування 
фінансів місцевих бюджетів у взаємозв’язку з Державним бюдже-
том у бюджетній системі України. Вивчення дисципліни дасть змогу 
фа хівцю послідовно скласти цілісне уявлення про бюджетну систе-
му дер жави, правильно розуміти закономірності у сфері фінансових 
відносин держави, місцевих органів, господарства та населення; виз-
начати методи управління місцевими фінансами, що забезпечують 
їх використання, як одного з дійових важелів економічної політики 
місцевих органів самоврядування.

Дисципліна вивчається відповідно до навчального плану, програ-
ми, списку рекомендованої літератури, інших організаційно-мето-
дичних матеріалів МАУП.

Особливу увагу при вивченні курсу необхідно приділяти законо-
давчій основі функціонування державних фінансів в Україні, знання 
якої є обов’язковим. 

Результатом вивчення дисципліни є контрольна робота у вигляді 
реферату на одну із зазначених тем.

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
дисципліни

“МІСЦЕВІ  ФІНАНСИ”
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Змістовий модуль I. Місцеві фінанси як складова фінансової 
системи України
Місцеві фінанси у складі фінансової системи України
Територіальна громада як суб’єкт економічної та фінансової 
діяльності
Система місцевих бюджетів України
Світовий досвід організації фінансів місцевого самоврядування
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Змістовий модуль II. Доходи і видатки місцевих бюджетів
Фінансові ресурси місцевого самоврядування
Видатки місцевих бюджетів
Міжбюджетні відносини в Україні
Управління фінансами на регіональному рівні
Фінанси підприємств комунальної власності

Разом годин: 108

ЗМІСТ  
дисципліни 

“МІСЦЕВІ  ФІНАНСИ”

Змістовий модуль I. Місцеві фінанси як складова фінансової 
системи України

Тема 1. Місцеві фінанси у складі фінансової системи України
Становлення і конституційне визнання органів місцевого само-

врядування — передумови виникнення теорії місцевих фінансів як 
галузі фінансової науки. Історичний розвиток органів місцевого са-
моврядування. Специфічні ознаки місцевих фінансів. Елементи си-
стеми місцевих фінансів: видатки, доходи та способи їх формування, 
інститути місцевих фінансів (бюджети, податки, комунальний кредит 
тощо), суб’єкти та об’єкти фінансових відносин, фінансові відносини 
у межах фінансової системи. Вплив місцевих фінансів на економіку 
та соціальну сферу держави через функції місцевих фінансів. Функ-
ції місцевих фінансів: перерозподіл ВВП, фіскальна функція, фінан-
сування громадських послуг, стимулювання економічного зростання, 
контролююча.

Література [21; 22; 26; 28; 30]

Тема 2. Територіальна громада як суб’єкт економічної  
та фінансової діяльності

Поняття територіального колективу. Функції територіальної гро-
мади та її роль у функціонуванні економіки країни. Правовий статус 
територіальної громади. Місцеві бюджети як фонди фінансових ре-
сурсів органів самоврядування. Фінансова автономія місцевого ор-
гану влади. Показники фінансової автономії місцевого органу влади. 
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Взаємовідносини державних і місцевих фінансів. Фінансова політи-
ка і роль місцевих органів влади в її реалізації. Особливості функ-
ціонування фінансового механізму на рівні місцевого самоврядуван-
ня. Проблеми становлення і розвитку місцевих фінансів в Україні. 
Основні напрями зміцнення фінансової незалежності місцевого само-
врядування в Україні.

Література [16–19; 22; 28; 33]

Тема 3. Система місцевих бюджетів України
Бюджетний кодекс України — правова основа системи місцевих 

бюджетів. Місцеві бюджети як система фінансових відносин, що скла-
даються між місцевими та державним бюджетами. Місцеві бюджети як 
організаційна форма мобілізації частини фінансових ресурсів у розпо-
рядження місцевих органів самоврядування. Види місцевих бюджетів 
України та їх структура. Права та обов’язки місцевих органів влади та 
управління щодо формування і використання бюджетів.

Бюджетний процес. Порядок складання проектів місцевих бюд-
жетів, їх взаємозв’язок з проектом Державного бюджету та планами 
економічного і соціального розвитку регіонів. Порядок розгляду, за-
твердження та виконання місцевих бюджетів. Порядок складання, 
розгляду та затвердження звіту про виконання місцевих бюджетів. 
Особливості затвердження та виконання місцевих бюджетів у разі 
несвоєчасного їх прийняття. Періодичність, структура і терміни по-
дання звітності про виконання місцевих бюджетів. Особливості бюд-
жетного процесу в столиці України м. Києві.

Структура місцевого бюджету: “загальний фонд” і “спеціальний 
фонд”, їх джерела та порядок формування. Шляхи вдосконалення 
бюджетного планування. 

Література [19–22; 25–28]

Тема 4. Світовий досвід організації фінансів місцевого  
самоврядування

Міжнародні стандарти організації місцевих фінансів, закріплені в 
міжнародних хартіях і деклараціях. Європейська хартія місцевого са-
моврядування про основні принципи організації місцевих фінансів.

Бюджетний федералізм як принцип побудови фінансів місцевого 
самоврядування. Форми і методи фінансового забезпечення місцево-
го самоврядування в зарубіжних країнах. Світовий досвід касового 
виконання місцевих бюджетів. 
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Види, принципи та інструменти взаємодії державного і місцевих 
бюджетів у зарубіжних країнах. Порядок “вертикального” та “гори-
зонтального” бюджетного вирівнювання. Світовий досвід надання 
бюджетних трансфертів місцевим органам влади.

Можливість застосування світового досвіду організації місцевих 
фінансів в Україні з урахуванням її історичних, економічних і демо-
графічних особливостей.

Література [29; 35; 38]

Змістовий модуль II. Доходи і видатки місцевих бюджетів

Тема 5. Фінансові ресурси місцевого самоврядування

Місцеві фінансові ресурси: централізовані та децентралізовані 
фонди коштів. Поняття комунальної власності. Види комунальної 
власності. Доходи від комунальної власності як реалізація права 
власності. Державний кредит на рівні місцевих бюджетів. Баланс фі-
нансових ресурсів і витрат регіону.

Особливості формування доходів місцевих бюджетів. Методи мо-
білізації грошових коштів до місцевих бюджетів. Податкові та непо-
даткові методи формування доходів місцевих бюджетів. Формування 
умов для збільшення зацікавленості органів місцевого самоврядуван-
ня в мобілізації додаткових доходів. 

Загальнодержавні та місцеві податки та збори в податковій си-
стемі України. Поняття і склад закріплених доходів, що формують 
міжбюджетні трансферти. Розподіл надходжень від прибуткового 
податку громадян між місцевими бюджетами. Склад доходів бюд-
жету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, 
що включаються у міжбюджетні трансферти. Склад доходів місце-
вих бюджетів, що не підлягають перерозподілу через міжбюджетні 
трансферти. Джерела формування спеціального фонду та бюджету 
розвитку із переліку доходів, що не підлягають зарахуванню у фонд 
міжбюджетних трансфертів.

Участь органів місцевого самоврядування у фінансово-кредитних 
відносинах. Підвищення стійкості доходів місцевих бюджетів і по-
дальший розвиток місцевого самоврядування. Особливості форму-
вання доходів бюджету в столиці України.

Література [19–23; 25; 28; 29; 31; 32; 37]
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Тема 6. Видатки місцевих бюджетів
Поняття бюджетних призначень (бюджетних повноважень). Ха-

рактеристика видатків місцевих бюджетів кожного рівня та бюджету 
Автономної Республіки Крим. Склад видатків спеціального фонду 
місцевих бюджетів. Видатки бюджету розвитку у складі місцевих бюд-
жетів. Розмежування видатків між місцевими бюджетами різних рів-
нів, які враховуються при розрахунках міжбюджетних трансфертів. 

Призначення і принцип розрахунку фінансового нормативу бюд-
жетної забезпеченості за видами видатків. Призначення коригуючих 
коефіцієнтів до нормативів фінансової забезпеченості та фактори, що 
на них впливають.

Порядок планування та фінансування соціально-культурних уста-
нов. Розрахунки основних показників кошторисного фінансування. 
Види кошторисів. Поєднання бюджетного фінансування з розвитком 
платних послуг населенню, виконання робіт за договорами з підпри-
ємствами, організаціями, установами на госпрозрахункових засадах.

Специфіка планування і фінансування інвестицій у сферу мате-
ріального виробництва, житлового будівництва, будівництва об’єктів 
соціально-культурного призначення. Фінансування видатків з бюд-
жету столиці України м. Києва.

Література [20–22; 24; 27; 28; 31]

Тема 7. Міжбюджетні відносини в Україні
Сутність міжбюджетних відносин в Україні. Розподіл видатків від-

повідно до розподілу повноважень між державною владою і органами 
місцевого самоврядування. Порядок передачі делегованих місцевим 
бюджетам державних повноважень за рівнями місцевих бюджетів та 
їх фінансування. Визначення розміру міжбюджетних трансфертів на 
передані (делеговані) державні повноваження. 

Інструменти бюджетного регулювання у взаємовідносинах міс-
цевих бюджетів з Державним бюджетом: власні доходи, відсоткові 
відрахування від загальнодержавних податків і прибутків, дотації 
вирівнювання, субсидії, субвенції, внески до Державного бюджету 
України, міжбюджетні взаєморозрахунки, бюджетні позички. Взає-
мовідносини в бюджетній сфері між різними рівнями місцевих бюд-
жетів, їх особливості. Порядок використання інструментів бюджет-
ного регулювання між різними рівнями місцевих бюджетів.
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Сутність і принципи визначення за видами видатків обсягів до-
тацій вирівнювання в окремі місцеві бюджети. Розрахунок дотації за-
гального вирівнювання та коштів, що надходять до Державного бюд-
жету з бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету та 
бюджетів міст Києва і Севастополя.

Суперечності в побудові системи взаємовідносин місцевих бюд-
жетів з Державним бюджетом. Шляхи вдосконалення міжбюджетних 
відносин в Україні.

Література [22; 27; 28; 32]

Тема 8. Управління фінансами на регіональному рівні 
Державне регулювання фінансової діяльності органів місцевого 

самоврядування. Роль місцевих фінансових органів у системі вико-
навчої влади. Компетенція місцевих органів влади в галузі фінансів, 
їх участь у бюджетному процесі. Права й обов’язки органів місцевого 
самоврядування і місцевих органів виконавчої влади на етапах скла-
дання, розгляду, затвердження і виконання бюджету.

Системи касового виконання бюджету: банківська, казначейська 
та змішана, їх характеристика, переваги і недоліки.

Необхідність фінансового контролю на рівні місцевих органів вла-
ди та управління, методи і види фінансового контролю. Внутрішній 
та зовнішній фінансовий контроль на місцевому рівні. Органи, які 
здійснюють фінансовий контроль. Організація фінансового контро-
лю на місцевому рівні. Контроль фінансових органів за формуванням 
і використанням коштів місцевих бюджетів і власних коштів бюд-
жетних установ. Особливості контролю фінансових органів за вико-
ристанням грошових фондів, виділених на освіту, охорону здоров’я, 
культуру, місцевому господарству. Аудит як форма регіонального фі-
нансового контролю.

Література [20; 22; 24; 26–28; 31; 35]

Тема 9. Фінанси підприємств комунальної власності
Фінанси підприємств комунальної форми власності — складова 

місцевих фінансів. Видатки з місцевих бюджетів на фінансування 
підприємств комунальної власності та особливості їх планування.

Особливості організації фінансів підприємств комунальної фор-
ми власності, їх склад і структура. Особливості грошових надходжень 
підприємств, їх склад та економічна характеристика.
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Виручка від реалізації продукції, робіт і послуг, її розподіл на 
підприємствах комунального господарства. Фонд відшкодування. 
Валовий дохід. Фонд оплати праці. Балансовий і чистий прибуток 
підприємств комунальної форми власності. Розподіл прибутку цих 
підприємств. Фонди грошових коштів, що формуються за рахунок 
прибутку, їх особливості.

Фінансовий стан підприємств комунальної форми власності. 
Система показників оцінки фінансового стану. Ліквідність і плато-
спроможність підприємств. Оцінювання майна об’єктів, що підляга-
ють приватизації. Оборотні кошти підприємств комунальної форми 
власності та методи визначення їх потреби. Показники стану та ефек-
тивності використання оборотних коштів.

Фінанси житлово-комунального господарства — складова міс-
цевих фінансів. Проблеми фінансового забезпечення підприємств 
житлово-комунального господарства. Особливості формування до-
ходів ЖЕКів: їх склад і економічна характеристика. Склад і структу-
ра видатків підприємств житлово-комунального господарства. Фонд 
оплати праці. Балансовий прибуток і збитки житлово-експлуатацій-
них контор.

Особливості фінансування витрат на технічне обслуговування 
жилих будинків, вивезення сміття та поточний ремонт житлового 
фонду. Порядок розрахунків дотації на покриття збитків та експлуа-
тації житлового фонду, на капітальний ремонт житлового фонду.

Фінансування цільових комплексних програм поліпшення благо-
устрою житла, розроблених радами народних депутатів відповідного 
рівня. Проблеми та основні напрями вдосконалення організації фі-
нансів житлово-комунального господарства.

Література [20; 22; 28; 36; 37]

ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ

Контрольна робота виконується у вигляді реферату на одну з на-
ведених нижче тем або за програмним матеріалом. Обов’язковою 
умовою контрольної роботи є наявність у списку літератури законо-
давчих і нормативних актів, регулюючих сферу порушених у рефера-
ті питань. 

Реферат повинен містити такі розділи: вступ, основну частину, 
в исновки, список використаної літератури, додатки (за необхідності).
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Загальний обсяг контрольної роботи — 15–20 сторінок машино-
писного тексту на папері формату А4. Контрольна робота оформ-
люється відповідно до “Методичних рекомендацій з підготовки та 
оформлення контрольних завдань і робіт” Академії.

Номер теми реферату студент вибирає за першою літерою свого 
прізвища (див. таблицю). 

Перша літера 
прізвища 
студента

Номер теми 
контрольної 

роботи

Перша літера 
прізвища 
студента

Номер теми 
контрольної 

роботи

А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
І
К
Л
М
Н

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ 

1. Особливості та характерні ознаки фінансових відносин у сфері 
місцевих фінансів.

2. Соціально-економічні функції місцевих фінансів.
3. Стратегія і тактика фінансової політики місцевих рад народних 

депутатів. Особливості функціонування фінансового механізму 
на місцевому рівні.

4. Вплив місцевих фінансів на економічний розвиток регіонів.
5. Організація управління фінансами на місцевому рівні.
6. Економічне та соціальне значення місцевих бюджетів.
7. Роль місцевих бюджетів в економічному і соціальному розвитку 

регіонів.
8. Види місцевих бюджетів та особливості їх формування і викори-

стання.
9. Розпорядники коштів, їх права та обов’язки.
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10. Джерела, склад і структура доходів місцевих бюджетів.
11. Види податкових надходжень до місцевих бюджетів.
12. Роль загальнодержавних і місцевих податків і зборів у формуван-

ні місцевих бюджетів.
13. Місцеві позики як інструмент поновлення доходів місцевих бюд-

жетів.
14. Склад і структура видатків місцевих бюджетів. 
15. Особливості планування видатків на освіту. 
16. Проблеми фінансування видатків на лікувальні заклади.
17. Методи бюджетного нормування. 
18. Інструменти міжбюджетних відносин.
19. Об’єкт взаємовідносин місцевих бюджетів з Державним бюдже-

том України.
20. Власні доходи місцевих бюджетів — основа фінансової незалеж-

ності місцевого самоврядування.
21. Призначення та види бюджетних трансфертів.
22. Особливості фінансового планування в бюджетній сфері на міс-

цевому рівні.
23. Роль фінансових відділів, управлінь і податкових інспекцій у фі-

нансовому плануванні регіонів.
24. Контроль фінансових органів за формуванням і використанням 

коштів місцевих бюджетів і комунальних підприємств.
25. Фінансове планування на підприємствах комунальної власності.
26. Розподіл виручки та прибутку підприємств комунальної власно-

сті.
27. Бюджетний федералізм. Структура місцевих бюджетів у зарубіж-

них країнах.
28. Світовий досвід організації місцевих фінансів та його застосуван-

ня в Україні.

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

1. Місцеві фінанси як складова загальнодержавних фінансів.
2. Об’єктивні передумови виникнення місцевих фінансів.
3. Чинники, що зумовлюють необхідність місцевих фінансів.
4. Зміст фінансових відносин, що виникають на місцевому рівні.
5. Функція місцевих фінансів як інструмента перерозподілу ВВП.
6. Фіскальна функція місцевих фінансів.
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7. Роль місцевих фінансів у наданні громадських послуг.
8. Роль місцевих фінансів у забезпеченні економічного зростання.
9. Склад місцевих фінансів: централізовані та децентралізовані міс-

цеві фінанси.
10. Сутність регіональної фінансової політики і роль місцевих орга-

нів влади в її реалізації.
11. Характеристика фінансового механізму на місцевому рівні.
12. Складові елементи фінансового механізму регіональних фінан-

сів. Методи фінансового планування.
13. Основні фінансові показники, нормативи, стимули, які викори-

стовуються на місцевому рівні.
14. Завдання управління фінансами на місцевому рівні.
15. Принципи поділу функцій між державою та місцевим самовряду-

ванням. Власні та делеговані функції.
16. Сутність поняття територіального колективу (територіальної 

громади).
17. Правовий статус, матеріальна та фінансова основа існування те-

риторіальної громади.
18. Особливості економічної діяльності територіальних громад. По-

няття публічності економічної діяльності.
19. Зміст фінансової, організаційної та адміністративної автономії 

місцевих органів влади.
20. Кількісні показники фінансової незалежності органів місцевої 

влади.
21. Поняття податкоспроможності адміністративної одиниці.
22. Визначення місцевого бюджету як головної складової місцевих 

фінансів.
23. Сутність бюджетних відносин, які виникають у процесі форму-

вання та використання бюджетів різних рівнів місцевої влади.
24. Види місцевих бюджетів, які формуються і використовуються в 

Україні.
25. Права та обов’язки місцевих органів влади й управління, що ви-

никають у процесі формування та використання бюджету.
26. Бюджетний процес на рівні місцевих фінансів.
27. Порядок складання проектів місцевих бюджетів.
28. Взаємозв’язок місцевих бюджетів з проектом державного бюдже-

ту та планами соціального та економічного розвитку регіонів.
29. Форми фінансового регулювання місцевих бюджетів в умовах 

ринкових відносин.
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30. Порядок внесення змін у призначені бюджетні асигнування.
31. Роль місцевих бюджетів у соціальному та економічному розвитку 

регіонів.
32. Податкові джерела доходів місцевих бюджетів.
33. Неподаткові джерела доходів місцевих бюджетів.
34. Загальнодержавні податки, збори та нормативи відрахувань, які 

закріплюються за місцевими бюджетами.
35. Місцеві податки і збори, які справляються на території України.
36. Розподіл податкових доходів між місцевими бюджетами різних 

рівнів.
37. Доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних 

трансфертів.
38. Доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджет-

них трансфертів.
39. Сутність комунального кредиту як фінансово-кредитних відно-

син місцевих органів влади.
40. Форми комунального (місцевого, муніципального) кредиту.
41. Регламентація випуску цінних паперів (муніципальних позик) 

місцевих органів влади в Україні. 
42. Склад видатків місцевих бюджетів різних рівнів.
43. Сутність кошторисного фінансування.
44. Характеристика нормативних показників, що лежать в основі 

кошторисних витрат.
45. Основні напрями вдосконалення бюджетного планування.
46. Порядок планування витрат на школи та групи продовженого 

дня.
47. Особливості планування видатків на школи-інтернати та до-

шкільні установи.
48. Планування фінансів закладів охорони здоров’я.
49. Особливості планування і фінансування видатків на культурно-

освітні заклади.
50. Особливості фінансування підприємств комунальної форми 

власності.
51. Завдання господарської діяльності бюджетних закладів на плат-

ній основі. 
52. Сутність міжбюджетних відносин в Україні.
53. Взаємовідносини місцевих бюджетів з Державним бюджетом, їх 

особливості.
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54. Розподіл видатків відповідно до розподілу повноважень між дер-
жавною владою і органами місцевого самоврядування.

55. Забезпечення місцевих бюджетів доходними джерелами для ви-
конання власних і делегованих державою фінансових зобов’я-
зань.

56. Використання у процесі виконання бюджету різних форм взає-
модії між Державним і місцевими бюджетами.

57. Інструменти бюджетного регулювання у взаємовідносинах місце-
вих бюджетів з Державним бюджетом.

58. Взаємовідносини в бюджетній сфері між різними рівнями місце-
вих бюджетів, їх особливості.

59. Порядок використання інструментів бюджетного регулювання 
між різними рівнями місцевих бюджетів.

60. Порядок розрахунку дотації вирівнювання місцевим бюджетам.
61. Шляхи вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні.
62. Особливості управління фінансами на місцевому рівні.
63. Особливості організації управління фінансами в бюджетній та 

виробничій сферах.
64. Завдання та організація казначейської системи виконання бюд-

жетів.
65. Сутність казначейсько-банківської системи виконання бюдже-

тів.
66. Задачі фінансового контролю на рівні місцевих органів влади та 

управління.
67. Види фінансового контролю на рівні місцевих органів влади та 

управління.
68. Фінансові органи, що контролюють використання грошових фон-

дів, виділених на освіту.
69. Особливості контролю фінансових органів за використанням 

грошових фондів, виділених на охорону здоров’я.
70. Особливості фінансового контролю в установах культури.
71. Організація фінансового контролю на підприємствах комуналь-

ної форми власності.
72. Галузева структура комунального сектору України. 
73. Особливості організації фінансів підприємств комунальної фор-

ми власності як складової місцевих фінансів.
74. Характеристика складу та структури грошових надходжень на 

підприємствах комунальної форми власності.
75. Особливості цінової політики у житлово-комунальній сфері в 

Україні. Комунальні платежі.



15

76. Порядок розподілу доходів від реалізації продукції, робіт і послуг 
підприємств комунальної форми власності.

77. Загальна характеристика системи оподаткування підприємств 
комунальної форми власності.

78. Сутність і джерела формування оборотних коштів підприємств 
комунальної форми власності.

79. Порядок фінансового забезпечення відтворення основних фондів 
комунальних підприємств.

80. Необхідність і значення оцінювання фінансового стану кому-
нальних підприємств.

81. Методи і показники оцінювання фінансового стану комунальних 
підприємств.

82. Європейська хартія про місцеве самоврядування. 
83. Європейська хартія про основні принципи організації місцевих 

фінансів.
84. Бюджетний федералізм як принцип побудови фінансів місцевого 

самоврядування.
85. Форми та методи фінансового забезпечення місцевого самовря-

дування в зарубіжних країнах. 
86. Світовий досвід касового виконання місцевих бюджетів.
87. Види, принципи та інструменти взаємодії Державного та місце-

вих бюджетів у зарубіжних країнах.
88. Порядок “вертикального” та “горизонтального” бюджетного ви-

рівнювання.
89. Світовий досвід надання бюджетних трансфертів місцевим орга-

нам влади.
90. Можливість застосування світового досвіду організації місцевих 

фінансів в Україні з урахуванням її історичних, економічних і де-
мографічних особливостей.
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